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ERKENNING ZWEVEGEMS JEUGDWERK 
Een erkenning als Zwevegems jeugdwerkinitiatief is noodzakelijk om in aanmerking te 
komen voor subsidiëring en andere voordelen. 
 

WIE  kan een erkenning aanvragen? 
 

 Algemene erkenningsvoorwaarden  
 Duidelijk omschreven werking binnen de vrije tijd 
 Doelgroep: min. 2/3 kinderen en jongeren t.e.m. 25 jaar 
 Het lokaal en de werking van de vereniging moet zich in Zwevegem bevinden 
 Min. ½ van de leden moet in Zwevegem wonen 
 Min. 2/3 van de begeleiding moet jonger zijn dan 35 jaar 
 Beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
 Zich schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord verklaren met het verdrag inzake de rechten 

van het kind en het internationale verdrag voor de rechten van de mens 
 
Opgelet!   
Verenigingen die al op een andere manier gesubsidieerd worden komen niet in aanmerking voor de 
mogelijke subsidies verbonden aan deze erkenning. 

 

 Specifieke erkenningsvoorwaarden jeugd- of jongerenvereniging 
 Min. 2 activiteiten van minstens 3u/maand gedurende 10 maanden/jaar 

 

 Specifieke erkenningsvoorwaarden jeugd- of jongerenvereniging voor 
personen met een beperking 

 De leeftijdsvoorwaarde vervalt indien het gaat om personen met verlengde 
minderjarigheid. 

 De woonplaatsvoorwaarde voor leden vervalt, ½ van de begeleiding moet wel in Zwevegem 
wonen.  De vereniging moet wel actief promotie voeren voor haar werking in Zwevegem. 

 Min. 2 activiteiten van minstens 3u/maand gedurende 10 maanden/jaar 
 We spreken van een jeugd- of jongerenvereniging voor personen met een beperking wanneer 

alle leden een beperking hebben. 
 

 Specifieke erkenningsvoorwaarden jeugdatelier 
 Min. 20 activiteiten van minstens 3u /jaar 
 Expressie staat centraal (beweging, muziek, drama, beeldend of verbaal). 

 

WAAROM erkenning aanvragen? 
 

 Mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidies ter ondersteuning van je werking, kampen, huur, energie 
en verzekeringen 

 Gratis materiaal ontlenen van uitleendienst jeugdraad, wel verzekeringskost betalen 
 Gratis ontlenen fuifkist 
 Ondersteuning vanuit jeugdraad 
 Mogelijkheid tot twee maal gratis toegang tot containerpar 
 Ter beschikking stellen van jeugdlokaal indien er vrije ruimte is 
 Voordelige tarieven bij het huren van gemeentelijke infrastructuur 
 Mogelijkheid tot het uitreiken van fiscale attesten 

 

DE CENTEN? 
 

 Éénmalige startpremie van 125 euro na erkenning door de algemene vergadering van de 
jeugdraad. 
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STAP VOOR STAP! 
 

1. Ga na of jouw vereniging in aanmerking komt voor erkenning.  Twijfel je?  Bel of mail!  
 

2. Vul het aanvraagformulier in, onderteken het en dien het in op de jeugddienst per post, 
mail of fax bij het begin van een nieuw werkjaar (1/09).  

 
3. Voeg een officiële ledenlijst van het voorbije werkjaar toe; d.w.z. een exemplaar 

afgestempeld & getekend door de koepelorganisatie of een kopie van de 
aansluitingsformulieren.  

 
4. Voeg een lijst van alle begeleiders van het werkjaar volgend op de aanvraag toe, de 

lijst moet namen, adressen, geboortedata, e-mail en GSMnrs bevatten. 
  

5. Je krijgt bericht dat we jouw aanvraag goed hebben ontvangen.   
 
6. Nieuwe jeugdwerkinitiatieven krijgen een uitnodiging om hun vereniging te komen 

voorstellen op de algemene vergadering van de jeugdraad. 
 
7. De algemene vergadering kent erkenning wel/niet toe.  Je ontvangt hiervan een 

gemotiveerd antwoord. 
 
8. Nieuwe jeugdwerkinitiatieven ontvangen een startpremie van 125 euro op hun rekening. 
 
9.  Eind goed, al goed… Ga terug naar stap 1 in de aanloop naar een nieuw werkjaar. 
 
 
 

 

Info & aanvragen:  
Jeugddienst Zwevegem | Otegemstraat 236 | 8550 Zwevegem 

Tel: 056 76 59 80 | Fax: 056 76 59 81 | jeugddienst@zwevegem.be 
 

 
Bij twijfel met betrekking tot het dossier beslist de stuurgroep van de jeugdraad.   
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2012 en vervangt het voorgaande reglement. 


